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Aclariment: Aquest document adapta el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció,           
Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la             
COVID-19 per activitats i trobades d’adults responsables dels agrupaments, tant          
caps com membres d’equips de suport o altres adults no participants. Com s’ha             
vist aquest darrers mesos les mesures són canviants, així que s’hauran d’adaptar a             
les mesures generals que indiquin els estaments públics 

 

  

Aquelles activitats que siguin de caràcter organitzatiu per les persones adultes           
voluntàries de l’agrupament, es regiran pel punt 6 de l’apartat XII del Pla de Mesures               

Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària             

Ocasionada per la COVID-19, que esmenta la possibilitat de trobades de fins a 150              

persones en espais que no superi el 75% del seu aforament.  

En aquest document es definiran les mesures específiques d’aquestes trobades amb la            

icona que trobau adalt d’aquest paràgraf. 

 

PARTICIPACIÓ 
El màxim de persones de forma genèrica establert per les normatives que regulen la nova               

normalitat, és de 10 persones de forma general.  

  

Tot i això, per aquelles activitats que siguin de caràcter organitzatiu, podran participar             

totes les persones adultes voluntàries d’un agrupament, censades al curs 2020-2021           

com a tal.  
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S’han de realitzar el mínim de trobades presencials possibles i amb la durada més reduida               

possible. És necessari prioritzar les eines telemàtiques de comunicació el màxim possible            

per poder afavorir menys reunions i més curtes. 

 

MESURES DE SEGURETAT 
Totes les persones hauran de dur mascareta en tot moment i guardar una distància de               
1.5 metres entre elles. Les mascaretes es durà de forma personal, tot i que es recomana                

que els responsables de l’agrupament en puguin dur algunes per facilitar a aquelles             

persones que puguin haver de menester una de recanvi. S’ha d’ evitar l’activitat que sigui              
incompatible amb dur la mascareta , com pugui ser menjar, en cas que s’hagi de realitzar               

alguna menjada, es farà a distància de seguretat. 

  

No es podran realitzar activitats sense mascareta, tot i mantenir la distància. Per tant, no               

serà possible fer menjades o altres activitats similars amb més de 10 persones. 

 

Les activitats es faran, sempre que sigui possible, a espais oberts , i en tot cas a espais                 

tancats amb bona ventilació. No es podrà utilitzar espai per fer activitat, a un espai sense                

possibilitat de ventilació. 

  

Les activitats organitzatives de més de 10 persones s’han de realitzar sempre a espais              
oberts i, per tant, ben ventilats. A més, prèviament a l’inici de l’activitat s’hauran de               

determinar els espais de cada una de les persones participants, establint indicadors de             

situació a 1,5 metres de distància, com a mínim, de qualsevol altra participant. 
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Es prioritzarà ús de material personal per desenvolupar l’activitat , evitant compartir-ne.           

D’igual forma també es mantindran els espais d’asseure’s o els llocs a la taula durant tota                

l’activitat i fins que no es faci la neteja per desinfectar. 

 

MESURES D’HIGIENE PERSONAL 
Abans de l’inici de l’activitat i després , es realitzarà neteja de mans mitjançant aigua i               

sabó o solució hidroalcohòlica. També després d’haver tocat poms, manetes, cadires, o            

altre mobiliari de l’espai. És recomanable que es mantingui una rutina de neteja de mans               

cada cert període de temps. 

La persona Responsable de Salut de cada Agrupament serà qui s’encarregarà de            
facilitar els materials  necessaris per la higiene personal. 

 

MESURES DE NETEJA I DESINFECCIÓ 
Abans de l’inici de l’activitat els responsables de l’agrupament hauran de realitzar una             
neteja de material comú i depenent de l’ús que tengui l’espai també de les zones de                
major contacte : poms, aixetes, cadires, taules, … En concloure l’activitat es realitzarà el             

mateix procediment .  
Cal recordar, donar avís i seguir les possibles mesures suplementàries que contempli el             

propietari de la instal·lació. 

 

REGISTRE DE PARTICIPACIÓ 

  

S’ha de dur un registre sobre les persones participants en les activitats organitzatives d’un              

número major a 10 persones, o d’aquelles que sigui activitats d’equips de caps de              

diverses unitats. 
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